
ROMc\NIA 
JUDETUL SĂLA.J 
COMUNA B/\LAN 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr.119. 

din 17 februarie 2022 

privind stabilirea veniturilor salariale pc anul 2022 pentru salariatii din cadrul 
Serviciilor de specialitate ale primarului comunei si personalului din cadrul Scr\'Îciilor si 
institutiilor aflate sub autoritatea Consiliului local. pentru anul 2022 

Primarul comunei Bălan.jude\ul Sf,laj.Pop Daniel: 
Analizând raportul de specialitate nr. 738 clin 17 .02.2022.întocmit ele secretarul general al 

comunei.privind aprobarea salariilor ck bazri pentru l'unqionarii publici ~i persnnalul contractual 
din cadrul Serviciilor de specialitate ale Primarului comunei llfilan. precum şi din cadrul 
institu\iilor şi Serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului local al comunei Bălan. ca urmare a 
aplicării Legii - cadru nr.153/2017. cu modificările şi complctftrile ulterioare precum si ale 
prevederilor O.U.G.nr.226/2020: 

A vând în vedere prevederile I ,cgi i ~ cadru nr. 153 din 28.06.20 I 7 privind salarin1rea 
personalului plătit din fonduri publice. astfel: 
- Art. I I din C APlTOL.UL li - Salari1area. SFCjll.'NEA I Sistemul de stabilire a salariilor de 
bază. soldelor de li.111qie/salariilor de l"unqie.indcmniza\iilor de încadrare şi indemnizaţiilor 
lunare în sectorul bugetar. potri, it căruia: 

(I) Pentru funqionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupa\ionale 
"Administraţie"' din aparatul propriu al consiliilor jude\enc.primării şi consilii locale şi din 
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotănîr~ a consiliului 
local.a consiliului jude\ean sau a Consiliului General al Municipiului 13ucurcşti. după caz în urma 
consultării organiza\iei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau. după caz a rcprezcntan\ilor 
salariaţilor: 

(2) Nomenclatorul li.mqiilor necesare desfăşurării activită\ilor spccilice fiecărei institu\ii sau 
autorită\i a administra\iei publice locale. precum şi ierarhia runqiilor sunt prevămte în anexa 
nr.VIII, cap.I liu\ pct.111 şi cap.11 liu\ pct.lV: 

{:l) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin.( I) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art.25: 

(-l) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condi\iile prevăzute la alin.{ I) şi (3). fi:tră a 
depăşi nivelul indenrniza\iei lunare a li.mqiei de viceprimar sau. după ca;, a inde111ni1aţiei lunare 
a viceprcşedin- telui consiliului judqean.sau.după ea, a viceprimarului municipiului Bucureşti. 
corespunz[llor ni,·dului de organii'arc: comună. ora~. municipiu. '.)t:ctoan:k municipiului 
Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti. c:-..clusi, majorările prc\ă/utc la art.16 
alin.(2). cu încadrarea în cheltuielile de peisu11al aptobatc în bugetele de vcnilllri şi chellllieli: 

Tinând eoni de prevederile art. I alin.( I) din O.U.G. nr.130/2021 pentru stabilirea salariului 
de ba;ă minim brut pe \ară garantat în plată. precum şi de I lotărârea Consiliului Local al comunei 
Bălan nr.(, din 28 ianuarie 2022, privind aprobarea salariilor de bazft pentru l"unqionarii publici şi 



personalul contractual din cadrul Servicii lor de specialitate ale Primarului comunei Bălan şi din 
cadrul institutiilor şi serviciilor anate sub autorita- tea Consiliului I ocal al comunei Bălan: 

Având în vedere prevederile art.155 alin.(4). lit."a" şi alin. (S)lit."a şie·· din 
O.U.G.nr.57/2019. pri, ind Codul administrativ: 

În temeiul art.196 alin.( I) lit."b'" din Ordonana\a de l l rgentă a C1Ll\ernului 
nr.57/2019.privind Codul administrati,. 

DISPUNE.: 

Art.I. Începând cu data de O I .O 1.2022. se stabilesc ,eniturile salariale aferente anului 
2021pentru salarialii din cadrul Serviciilor de specialitate ale primarului comunei cuprinse in 
Anexa nr. I la prezenta si care face parte integranta din aceasta. salariile fiind accleasi cu cele din 
luna decembrie 2021. fiind practicaprobate prin Hotarare consiliului local nr.6 din 28.01.2022. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţea/ă secretarul general al 
comunei şi contabilul primăriei. 

Art.3 .. (I) Prezenta dispoLiţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii. în termen de 
20 de 7ile calendaristice de la data comunicării actului administrati, de stabilire a drepturilor 
salariale. 

(2) Dispoziţia poate li atacată în termen de .,O de /ilc de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei la Secţia de Contencios - Administrativ a Tribunalului Sălaj. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj. Serviciul juridic şi contrncios administrativ: 
- primarul comunei: 

- personalului cuprins in /\ne.\a I la prc1cnta prin comunicare individuala scrisa: 
- compartiment buget. finanţe. contabilitatc.imp07ite ~i ta\.c: 
- dosarul cu dispoziţii. 
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ROMANIA 
COMUNA BALAN 
JUDETUL SALAJ 
PRIMARIA 

Anexa nr. I la Dispozitia nr. __ / __ 01.2022 

TABEL NOMINAL 

Cuprinzand cuantumul salariiilor angajatilor aparatului de specialitate al primarului pe anul 2021,conform OUG nr.130'2021 

-
Nr. Nume si Premune Functia Salar la 31.12.2021 (lei) Salar pe anul 2022 (lei) 
Crt. 

Salar brut, Salar Spor Sporuri Indemni- Salar Sa Iar Spor Sporuri Indemni-
din care: baza vechime (proiecte, zatie de brut, baza vechime (proiecte, 7,atie de 

CFP, hrana din CFP, hrana 
handicap) care: handicap} 

I Avram Sebastian Vasile Secretar 7.280 7.280 o o o 7.280 7.280 o o o 
2 lanchis Ludovica Administrator 7.280 7.280 o o o 7.280 7.280 o o o 
3 Mnere Ion Inspector 7.280 5.575 1.367 338 o 7.280 7.280 o o o 
4 Damsa Aurica Inspector 7.280 5.575 1.367 o 338 7.280 7.280 o o o -
5 Mierea Maria Inspector 7.280 5.575 1.367 338 o 7.280 7.280 o o o 
6 Damsa Viorica Mihaela ~ector 7.280 5.575 1.198 507 o 7.280 7.280 o o o 
7 Marcean Ioan administrator 7.280 3.568 875 2.490 347 7.280 5.610 1.376 294 o 
8 Damsa Aurel ia Inspector 7.280 5.575 1.198 507 o 7.280 7.280 o o o 

Veronica 
9 Gog Sanda Mariana Inspector 7.280 4.683 867 1.383 347 7.280 5.610 1.039 284 347 
10 Georgea Simion Consilier 3.679 2.676 656 o 347 4.159 3.060 752 o 347 

primar ·-
I I Pamau Marius Andrei Sofer 3.519 2.676 496 o 347 3.975 3.060 568 o 347 
12 Rodina Flore Guard 4.096 3.01 I 738 o 347 4.634 3.443 844 o 347 

TOTAL 76,814 59.049 I 0.129 5.563 2.073 78.288 71.743 4.579 578 1.388 
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